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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 13/04/22 

 
 
Presentes: Aline Barcellos / Jorge Aiub Hijjar / Luiz Tavares Pereira Filho / 

Mariana Lima Reis / Paulo Roberto Amador dos Santos / Renato Paulino de 
Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça Vilela 

 
Prosseguem as atividades da ORIGEM, sempre dentro de seus propósitos 

estatutários. 
 
Colônia de Férias Cultural 
No mês de janeiro do presente ano foi realizada a Colônia de Férias Cultural 

no Campo dos Afonsos. A visita foi plenamente exitosa, por ter proporcionado às 
75 crianças grandes ensinamentos em termos de disciplina e trabalho organizado. 
As crianças ficaram maravilhadas ao vislumbrarem as instalações e 
particularmente por poderem entrar em aviões nos pátios do Campo. Como 
sempre dizemos, o objetivo é despertar ambições legítimas em crianças que 
vivem em ambientes desfavoráveis. 

Nossa dificuldade, temos repetido, é a dificuldade de obter transporte 
gratuito, apesar de todas as tentativas. Conseguimos, com dificuldade, e graças a 
apoios individuais, fretar dois ônibus por 5 dias. 

 
Reforço Escolar 
Reiniciamos o Reforço Escolar, claro que adotando todas as medidas 

determinadas pelas autoridades sanitárias e guiados pelo bom senso. 
 
Aulas de Artes 
Iniciamos as Aulas de Artes para os alunos do Reforço Escolar. É mais um 

projeto sendo realizado. Agradecemos à Tatiana, arquiteta e professora de artes 
visuais, por oferecer trabalho voluntário para mais de 60 crianças. O melhor 
indicador do sucesso da iniciativa é observar os rostos das crianças durante as 
atividades. As quais consideramos um importante complemento para as aulas de 
Português e Matemática. 
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Espaço Origem 
Nossas salas de aula e corredores do Espaço Origem da Rua Castro Tavares 

foram transformados com muito carinho pela arquiteta Marise e sua equipe, de 
forma totalmente gratuita. O chão vitrificado e as paredes revestidas melhoraram 
sensivelmente as condições das aulas. Ficamos muito agradecido pelo 
engajamento dela e dos demais que colaboraram para essa essencial melhoria, que 
incluiu também todo o chão do espaço frontal, este pago a prazo pela própria 
ORIGEM. 

 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata, 

que segue assinada pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Associação. 
 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022 
 
 
 

Ronaldo Mendonça Vilela 
Primeiro Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 


